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VOORWOORD

Van de redactie
V

oor u ligt het Driespan van

De aanleuncomplexen De

APRIL 2020. Het Driespan

Potskamp, De Grevinkhof

is het huisblad van Zorgfederatie

en Scholtendijk horen bij

Oldenzaal en vertegenwoordigt

Scholtenhof en De Beatrix hoort

onze drie organisatieonderdelen:

bij Mariahof. Cliënten, relaties en

Scholtenhof,Mariahof en

belangstellenden ontvangen het

Thuiszorg.

blad.
Krijgt u het Driespan niet, maar
heeft u toch belangstelling? Dan
kunt u zich hiervoor opgeven via
telefoonnummer: 0541-513433 of
via e-mail:
driespan@zorgfederatieoldenzaal.
nl.
Wij wensen u de komende tijd veel
sterkte en veel leesplezier in dit
Driespan!
Redactie Driespan

Driespan wordt uitgegeven door

Thuiszorg. Of mail naar:

Redactie

Zorgfederatie Oldenzaal

driespan@zorgfederatieoldenzaal.nl

Zorgfederatie Oldenzaal

Locatie Mariahof T. 0541 - 51 32 74
Locatie Scholtenhof T. 0541 - 51 34 33

www.zorgfederatieoldenzaal.nl
Correspondentieadres
Zorgfederatie Oldenzaal

Druk

Insturen kopij

Postbus 5004

Drukkerij Lotgerink

Kopij voor de 10e van de maand

7570 GA Oldenzaal

inleveren bij de receptie Scholtenhof

Vormgeving en realisatie

of Mariahof. Cliënten thuiszorg kunnen

De redactie behoudt zich het recht voor

Geen Blad voor de Mond B.V.

de kopij meegeven aan de medewerker

artikelen te weigeren of in te korten.

www.gbvdm.nl
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W O O R D VA N D E B E S T U U R D E R

Terugblik en... vooruitkijken!
Corona. Eerst was het in China, toen in Zuid Europa, Noord Brabant en nu
ook in Oldenzaal. Het is heel raar, je wacht er op en als het dan gebeurt is
het toch een hele schok. Verpleeghuizen gingen dicht, zo ook Scholtenhof
en Mariahof, geen familie meer op bezoek en een aantal bewoners werd ziek.
Medewerkers verlenen zorg op een andere manier dan ze gewend zijn.

I

k weet niet hoe het voor u is maar ik

We hebben besloten wel een Driespan

vind het allemaal zo enorm snel gaan.

uit te brengen. Omdat iedereen zoveel

Ik maak me zorgen maar weet ook dat

mogelijk in huis moet blijven hebben

we als Zorgfederatie Oldenzaal de goede

we de inhoud van ons Driespan hierop

maatregelen nemen en dat in Twente

aangepast. Meer puzzels, tekeningen en

de zaken die we kunnen regelen goed

verhalen om u een mooie afleiding te

geregeld zijn.

kunnen geven.

Allerlei acties voor de zorg ontstaan.

Als we weer een tijd verder zijn hoop ik

Mensen gaan klappen en het zijn in

wel dat we de goede dingen die we nu

Nederland onze helden geworden.

doen blijven doen: zorg om elkaar en een

Hardwerkende collega’s die werken met

leven lang trots op de zorg!

kwetsbare of zieke mensen, met hart en
ziel, warmte en deskundigheid. Ik ben

Ik wens u veel sterkte de komende tijd.

altijd al trots op de zorg en nu helemaal!
Op de mensen die rechtstreeks in de

Met hartelijke groet

zorg werken en ieder er om heen, of het

Wiesje Heeringa

nu gaat om ondersteunende diensten
die alles regelen of het thuisfront die de
zorgmedewerker ontzorgt.
We wachten nu af hoe het verder gaat.
Ik hoop, met alle maatregelen, dat het
de goede kant op gaat. Maar nu weten
we niet hoe het is op het moment dat u
Driespan leest.
Ik heb nog wel een vraag aan u.
Mocht u mensen kennen met een
zorgachtergrond of studenten in de
zorg die iets voor ons kunnen betekenen,
laten ze dan contact opnemen met
samenzorgen@zorgfederatieoldenzaal.nl
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C O R O N A E N Z O R G F E D E R AT I E O L D E N Z A A L

Praktische informatie

Door Corona loopt het bij ZFO ook helemaal anders dan anders. Nog even
wat praktische informatie voor u op een rij.
Kan ik Scholtenhof en

Ook onze Dagbesteding vindt voorlopig

Mariahof bezoeken?

niet plaats.

Nee, Scholtenhof en Mariahof zijn
gesloten voor bezoekers in verband met

Daarnaast zijn alle voorzieningen

Corona-preventie.

zoals het winkeltje, de kapper en
schoonheidssalon gesloten. Ook is het

We beseffen dat deze maatregel veel

restaurant gesloten voor iedereen. Voor

impact heeft op het leven van bewoners

de maaltijden en de boodschappen wordt

en familie de komende weken.

individueel naar een oplossing gezocht.

Er zal sprake zijn van schrijnende

Mag ik op bezoek komen bij iemand uit

situaties. In geval van een terminale

de aanleunwoningen bij Scholtenhof en

situatie kijken we naar mogelijkheden

Mariahof? Of mag ik als bewoner zelf op

voor bezoek. De arts heeft hierin een

bezoek gaan bij anderen of naar buiten?

bepalende rol.

Bewoners woonachtig in een van onze
aanleunwoningen bepalen zelf of zij

Zijn er geen activiteiten meer?

bezoek willen ontvangen of naar anderen

Alle activiteiten inclusief reisjes van ons

gaan. Het gegeven dat Scholtenhof en

reisbureau Reisgenoten gaan niet door.

Mariahof als verpleeghuizen gesloten

We weten niet wanneer alles weer gaat

zijn staat hier los van. Wij vragen u om

starten en daarom hebben in dit Driespan

hiervoor het landelijk beleid te volgen van

geen activiteitenoverzicht meegenomen

het RIVM:

en ook geen programma van Reisgenoten.

• Beperk het bezoek aan kwetsbare
personen
• Houdt minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar, ook bijvoorbeeld bij het
boodschappen doen
• Vermijd gezelschappen
Ik ben vrijwilliger bij de Zorgfederatie.
Kan ik gewoon komen?
Nee, niet in alle situaties. U mag de
locatie Scholtenhof en/of Mariahof
alleen bezoeken als u als vrijwilliger
afdelingsgebonden activiteiten
verricht EN uiteraard vrij bent van

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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klachten (koorts (boven de 38 graden)

Geen handen schudden

of luchtwegklachten zoals hoesten,

Het risico op overdracht is minder als er

kortademigheid en longontsteking).

geen handen worden geschud. Daarom
hebben we binnen onze organisatie

Neem contact op met uw contactpersoon

besloten om de eerste tijd geen handen

bij Zorgfederatie Oldenzaal als u wilt

te schudden.

komen.
Hygiëne
Kan ik als leverancier langskomen?

Het is belangrijk om de standaard

In principe worden afspraken met

hygiënemaatregelen op te volgen die

leveranciers zoveel mogelijk uitgesteld.

gelden voor alle virussen die griep en

Op de toegangsdeuren van beide locaties

verkoudheid kunnen geven:

hangen instructies voor leveranciers.

• Was uw handen regelmatig met zeep
en water of gebruik desinfecterende

Waarderingen
Wij krijgen op allerlei manieren en in
allerlei vormen steun en aandacht
van mensen die ons een warm hart

handgel op basis van alcohol.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw
elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes of tissues

toedragen. In de vorm van berichten op

en gebruik deze slechts één maal (en

Facebook, maar ook bloemen, kaarten en

gooi ze direct weg).

leuke dingen. Wij waarderen dit enorm,
hartelijk dank!

Laatste nieuws en contact
We hopen met al deze maatregelen het

Tegelijkertijd vragen we u erbij stil

risico op Corona zo klein mogelijk te

te staan voorzichtig te zijn en bij het

houden.

brengen van attenties hygiënische en
de bekende preventieve maatregelen te

Daarnaast willen we u vragen om onze

volgen.

website in de gaten te houden voor
verdere communicatie, hier zullen we

Voor wat betreft het brengen van gebak

de meeste actuele maatregelen met

of andere voedingsmiddelen kunnen

betrekking tot Corona vermelden.

wij dit helaas niet meer aannemen.
Wij moeten hiervoor de hygiënische

Mocht u vragen hebben dan kunt u

afspraken in acht nemen.

contact opnemen via onze receptie
0541-513433 of via ons emailadres

Welke afspraken zijn altijd belangrijk?

info@zorgfederatieoldenzaal.nl

Alertheid
Wij willen u vragen alert te zijn op de
symptomen van het Corona-virus.
De belangrijkste symptomen zijn:
• koorts (boven de 38 graden); of
• luchtwegklachten zoals hoesten,
kortademigheid en longontsteking.
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We begrijpen dat het een heel
moeilijke tijd is voor iedereen
en wensen bewoners, familie en
medewerkers de komende tijd veel
sterkte toe.

INE WILBERS, GEESTELIJK VERZORGER

Bemoedigend

Bij ons in de Zorgfederatie is het ook de bedoeling dat
iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar eigen kamer blijft.
Dit geeft emotionele reacties door de grote impact.

S

oms vragen bewoners zich af of ze

hen te laten weten dat ze zo gemist

hun geliefden nog weer zullen zien.

worden.

En kinderen die, juist in deze tijd, zo
graag even hun ouders willen zien

Samen maakte men een legpuzzel.
Heel even een wandelingetje door de

Geen bezoek maar ook geen

tuin om de lucht op te snuiven.

vrijwilligers. Het is stil in huis. Om de
bewoners toch contact met familie

Het idee om in de huiskamer iets te

te laten houden, zijn wij ook bezig

bakken, net als thuis, en dan die geur…

met beeldbellen. Al die glunderende
gezichten, mooi om te zien.

Een bewoner die zegt: ‘Het is niet
anders, we moeten er wat van maken

Ik zag nog meer mooie dingen tot

maar wat smaakt het eten lekker.

stand komen. Een fotograaf kwam

Hartverwarmend!

foto’s maken van bewoners die samen
vrolijk achter glas naar buiten keken.

Zo voelt men zich met elkaar
verbonden en zijn ze een lichtpuntje

Deze foto’ worden aan het eind van

voor elkaar.

het jaar tentoongesteld in Theater De
Bond.

Ik wens u allen een engel toe. Die u
beschermt en bemoedigt. En…het is

8

Ik zag ook hoe de bewoners samen

nog nooit zo donker of het wordt wel

mooie kaarten maakten die naar de

weer licht.

vrijwilligers gestuurd worden om

Laten we ons daaraan vasthouden.

DRIESPAN | APRIL 2020

DAGBESTEDING BREEDWIJS

Bezoek van werkboerderij Berends
Onlangs hadden we bezoek
van een aantal deelnemers van
werkboerderij Berends en de
stagiaire Laura.

Z

e kwamen hier voor Breedwijs
een paar mooie planken brengen

om aan de muur te hangen en waar
wij de decoratie op kunnen zetten.
De planken zijn door één van de

gezellige morgen en voor bij de koffie

deelnemers keurig op maat gezaagd.

hadden ze iets lekkers meegebracht.

Omdat wij wisten dat ze zouden komen

Ellen Groeneveld

hadden we overlegd samen met hen

Activiteitenbegeleider

een potje te sjoelen. Het was een

Dagbesteding Breedwijs

DAGBESTEDING

Dagbesteding op afstand....
Ellen Groeneveld: ‘Alle collega’s
van team Dagbesteding bellen de
cliënten die anders bij ons komen
even op om te vragen hoe het gaat
en of we nog iets voor hen kunnen
betekenen.

B

ijvoorbeeld een activiteit aan huis
brengen, vragen of het lukt met de

boodschappen of iets anders. Cliënten
vinden het erg fijn dat ze gebeld
worden en begrijpen de maatregel wel
maar missen wel de dagbesteding.
Als team Dagbesteding gaan we elke
cliënt om de week een kaartje te
sturen.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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MARIAHOF

Nationale Pannenkoekendag!
Vrijdag 20 maart was het Nationale Pannenkoekendag
en hebben we lekkere pannenkoeken gemaakt voor onze
bewoners. Heerlijk smullen!

10

DRIESPAN | APRIL 2020

R E S T A U R A N T M A R I A H O F E N S C H O LT E N H O F

Maaltijd thuisbezorgd

Onze koks en medewerkers van de keuken en dagbesteding bezorgen op
dit moment iedere dag maaltijden bij mensen in Scholtenhof, in de wijk
en aanleunwoningen.

I

edere dag kwamen zij eten in

een lekkere maaltijd’. Ook aan de

ons restaurant in Mariahof of

medewerkers die dienst hebben

Scholtenhof. Gerben Zuidersma en

wordt gedacht en staat er lekker

Rick Stadnik (koks): ‘Maar ook in

vers fruit klaar.

deze tijd willen wij onze gasten
zo goed mogelijk voorzien van

SMAKELIJK ETEN!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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PUZZEL

Puzzel mee!
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OPROEP

Samen zorgen bij ZFO
De Corona-crisis heeft een enorme impact op onze samenleving,
ook op de cliënten en collega’s van Zorgfederatie Oldenzaal.
Zorgmedewerkers werken op dit moment erg hard en er wordt veel
van hen gevraagd. We zijn hen dankbaar voor hun inzet.

O

nze cliënten zijn gezien de vaak

We zoeken mensen met een

hoge leeftijd en onderliggende

zorgachtergrond die zich de komende

fysieke problemen extra kwetsbaar

tijd willen inzetten tijdens de

bij besmetting. Alle medewerkers van

Corona-crisis, o.a. verpleegkundigen

Zorgfederatie Oldenzaal zetten zich

en verzorgenden, studenten van

in voor de cliënten in Scholtenhof,

zorgopleidingen en gepensioneerde

Mariahof en de thuiszorg, Met elkaar

zorgprofessionals. Dus ook als je al een

willen we de verspreiding van het

tijdje niet in de zorg hebt gewerkt ben

virus beperken en cliënten die besmet

je van harte welkom.

kunnen raken met het Corona-virus zo
goed mogelijk verzorgen.

WIL EN KUN JIJ ONS HELPEN?
Omdat we goed voorbereid willen

Dan vragen we je om een mail te sturen naar

zijn op een toename van cliënten met

samenzorgen@zorgfederatieoldenzaal.nl

Corona-virusklachten en de mogelijke
uitval van onze eigen medewerkers,

Wil je in de mail je naam en telefoonnummer

zoeken we nu extra mensen voor

vermelden, dan nemen we contact met je op!

cliëntgebonden zorg.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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75 JA A R B EV R I J D I N G

Drager veteranenspeldje:
Gerard van Diejen
Op 2 april vieren we dat Oldenzaal 75 jaar geleden bevrijd
werd van de Duitse onderdrukker. Ook in onze huizen wordt
hier aandacht aan geschonken.

T

er gelegenheid van dit feit ben
ik bij een aantal mensen langs

gegaan die drager zijn van het
veteranenspeldje. Ik was benieuwd
naar hun verhalen, maar daarin
vooral naar hun beléving. Je kunt een
gebeurtenis meemaken, die kun je
beschrijven, maar wat dóet het met je.
Zo mocht ik uit de Potskampstraat de
heer Gerard van Diejen interviewen.
Gerard was 18 toen Nederland bevrijd
werd en heeft zich direct na de
oorlog gemeld als oorlogsvrijwilliger.
Daarmee reageerde hij op de oproep
van de regering dat de mensen in
Nederlands Indië, bezet door de
Japanners, om diezelfde vrede en
vrijheid schreeuwden. Hij voelde zich
aangesproken en heeft zich gemeld.
Hij werd goedgekeurd en kreeg
een opleiding tot marinier in Kamp
Lejeune, North Carolina in Amerika.
Wat mij boeit in zijn levensverhaal
is hoe je vervolgens, mét je idealen
en je goede hart én je plichtsgevoel
terecht komt in een land waar je
ontvangen wordt als onderdrukker.
De situatie was totaal anders dan de
Foto van een veteranenspeldje.

Nederlandse regering de jongens had

Spraakverwarring / CC BY-SA

voorgehouden.
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De herdenkingszuilen in Roermond voor de 6100 gevallen jongens in Nederlands Indië.
Roger Veringmeier / CC BY-SA
Moet u zich dat eens voorstellen. Een

held, maar ook uitgejouwd werden

vreemd land, met een wapen in de

als moordenaars. Dat doet zeer, heel

hand, kom je tegenover de bevolking

diep. Zo leven we even mee met

te staan die jou daar helemaal niet wil

een jonge man, een veteraan. De

hebben. Van een bevrijding is geen

Tweede wereldoorlog die voor hem

sprake. Hoe moet dat voelen…

geen einde had in de bevrijding van
Nederland. Zijn ervaringen kan hij

Op mijn vraag hoe je daarmee omgaat

niet overbrengen op zijn kinderen en

zegt Gerard dat het hem vooral en nog

kleinkinderen, op ons. Zijn boodschap

altijd ongelofelijk zeer doet, dat 6100

kunnen wij ons wel ter harte nemen: ‘

jongens daar zijn gesneuveld, voor

Vrijheid, dat is het grootste goed dat

niets! Gedesillusioneerd, zo voelde dat.

er is’. En zo is het.

Dat was hij.
Dank je wel Gerard.
Toen ze in Nederland terug waren
liepen ze, in uniform, door Rotterdam,

Yvonne Meyer

waarbij ze werden toegejuicht als

geestelijk verzorger

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

15

PUZZEL

Puzzel mee!
BREUK
BRIEFHOOFD
BUKS
COMMUNICATIE
CUBA
DOEK
DOLK
DUEL
EETZAAL
GANGSTERMETHODE
GEHEELONTHOUDER
HIERNAMAALS
IMKER
KAPELAAN
KNOP
KOPBAL
LOMPERIK
ONDERWERP
ORDE
PASEN
REINIGING
ROMP
SCENARIO
SCHOMMEL
SHOCK
SLEG
SNEE
SWING
SOBER
TATER
SPAREN
THEE
STAG
TONISCH
STICHTEN
TOOI
STUDENTE

Oplossing:
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TRES
TRIESTIG
UIER
VISSEN
WETENSCHAPPEN

MARIAHOF

Lente naar binnen
Het is lente en met onze bewoners
hebben we de lente naar binnen
gehaald. Samen hebben we mooie
voorjaarsbloemstukjes gemaakt.

LIEVE REACTIES

Steuntje in de rug van
familie en kinderen
Zo fijn te merken dat familie
en kinderen van onze bewoners
meeleven met onze collega’s in de
zorg. In deze moeilijke tijd waarin
zij zelf niet hun partner, vader of
moeder kunnen bezoeken. Dank
hiervoor!

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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BEELDBELLEN

Contact op afstand
met familie
Vanmorgen en vanmiddag hebben bewoners hun
familieleden eindelijk weer even kunnen zien.

D
18

ankzij de voorzieningen van

ontroering maar over het algemeen

telefoons van de Zorgfederatie

werd een ieder hier ontzettend

heeft iedereen weer even contact

vrolijk en gelukkig van. Wat hebben

kunnen leggen. Er was veel

onze bewoners, én hun familie,

vrolijkheid, soms wat tranen en

genoten!
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SMULLEN!

Pizza’s voor onze bewoners!
Onze collega Miranda Breukink: ‘Op Facebook heb ik meegedaan aan een
pizza-winactie van Domino’s Pizza. Je kon een groep Helden taggen in
verband met het Corona-virus. Ik heb hierop gereageerd dat ik het mijn
cliënten op afdeling Tankenberg zo gun.

E

20

ven een lichtpuntje in deze

zelfs nog wensen aangeven en heb een

negatieve tijd en daarbij krijgen zij

halal pizza besteld voor een Turkse

nooit pizza.

bewoner.

Daarop kreeg ik onmiddellijk bericht

Echt super super tof van Domino’s

van ze. Om hoeveel cliënten het ging

Pizza en ik ben heel erg blij dat ik

en waar het was. Zij hebben de pizza’s

een moment van positiviteit heb

aangeboden buiten de winactie om.

mogen geven! Onze bewoners hebben

Er zijn 18 pizza’s bezorgd! Ik mocht

gesmuld van de heerlijke pizza’s!
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JUBILEUM

Petra van Benthem
Onze collega Petra van Benthem
Rijgwaart vierde deze maand
haar 35-jarig jubileum bij de
Zorgfederatie. Petra van harte
gefeliciteerd!
In een volgend Driespan komt er een
mooi interview met haar.

JUBILEUM

Annette Olde Rikkert
En ook onze collega Annette
Olde Rikkert viert op 1 april
haar 35-jarig jubileum bij de
Zorgfederatie. Annette van harte
gefeliciteerd!
In een volgend Driespan komt een mooi
interview met Annette.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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VA C A T U R E

Vakantiewerk bij
Zorgfederatie Oldenzaal!
Wij zoeken vakantiemedewerkers in de zorg,

Solliciteren of vragen?

de facilitaire dienst, huishouding.

Neem dan contact op met de afdeling

Ben jij op zoek naar een bijbaan en/of ben je

P&O via 0541-513274 of per

beschikbaar in de vakantieperiode(s)? Wil je

mail sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl

werkervaring opdoen, je CV een boost geven en
je steentje bijdragen aan het welzijn en geluk van

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

anderen?
Volg je een zorgopleiding?

Bij het heden hoort natuurlijk ook dat we

Volg jij een zorgopleiding en wil je graag

voldoende medewerkers hebben. In heel

aankomende zomer naast het vieren van je vakantie

Twente is dit een vraagstuk, dus ook bij ZFO.

ervaring opdoen én van betekenis zijn? Je werkt en
doet tegelijkertijd ervaring op. Zeker weten dat je
daarna met een koffer vol ervaring naar huis gaat.
Reageer snel, dan ben je verzekerd van (zinvol) werk
in je vakantie!

• Ben je Verzorgende IG en zoek je een
nieuwe uitdaging?
• Heb je tijd om als vrijwilliger aan de slag te
gaan?

Liever vakantiewerk in de horeca

Dan ben je bij Zorgfederatie Oldenzaal

of de ondersteunende dienst doen?

van harte welkom! Kijk voor onze actuele

Ook als je geen ervaring in de zorg hebt, kun je

vacatures op www.zorgfederatieoldenzaal.nl

bij ons je handen uit de mouwen steken tijdens

of neem contact op met afdeling

de zomerperiode. Bijvoorbeeld in de huishouding,

Personeelszaken 0541 - 513 433 of via email:

keuken of facilitaire dienst. Kom werkervaring op

sollicitaties@zorgfederatieoldenzaal.nl

doen en verdien een leuk salaris.
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KEUKEN MARIAHOF

Oproep Oma’s recepten
Stiekem zijn de recepten van je familie het allerlekkerste.
Toch worden deze gerechten niet meer altijd opgeschreven en
doorgegeven aan de jongere generatie. Zonde, vinden wij.

M

et deze gedachten willen

zodat er misschien wel elk

wij u om recepten vragen.

jaar een boekje met recepten

Wat zou het mooi zijn dat wij als

uitgegeven kan worden. Daarnaast

Keuken Mariahof deze recepten

willen we de recepten in Driespan

misschien wel kunnen koken

vermelden.

en op het menu kunnen zetten
zodat ook alle andere cliënten

Dus heeft u een recept dat u

hiervan kunnen genieten. Vaak

graag met ons wilt delen en dat

hebben deze recepten ook een

we misschien kunnen opnemen in

speciale betekenis. Denk hierbij

het menu, wilt u dit dan inleveren

bijvoorbeeld aan ‘dit aten we altijd

samen met eventueel een foto van

als het koud was’ of ‘dit aten we

u en een klein verhaaltje waarom

als er iemand jarig was’.

juist dit recept?

Al deze recepten willen wij dan

Er ligt een mooie map op de grote

gaan bundelen in een boekje

tafel bij de receptie waar u dit in
kan doen. Uiteraard mag u het
ook in de keuken of bij Therodia
Render inleveren.
Wij hopen op vele recepten.
Team Keuken Mariahof

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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ACTIE SUUS’FOTOSJOP

Foto-opnamen enthousiaste
bewoners Mariahof
Superleuke actie van Suus’ FotoSjop en...mooie opnamen door RTV
Oost met veel enthousiaste bewoners vanuit hun appartement in
Mariahof en De Beatrix

👍

S

uzan (Suus’FotoSjop) heeft

bewoners vanuit hun appartement in

afgelopen dagen in verschillende

Mariahof en De Beatrix

wijken in Oldenzaal personen

24

👍

en gezinnen gefotografeerd. Zij

Dit alles gaat in een expositie getoond

stond buiten en de mensen binnen.

worden bij Stadstheater De Bond welke

Superleuke actie en... mooie opnamen

‘vooralsnog’ te zien is van december

door RTV Oost met veel enthousiaste

2020 t/m februari 2021.
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PUZZEL

Puzzel mee!
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Oplossing:
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DANK!

Veel aandacht voor
bewoners en medewerkers.
Er wordt veel aan ons gedacht! Dank hiervoor!

Hermine Hagemeier: ‘Kinderen hebben onze
bewoners op onze afdeling Kalheupink verrast
met heel veel kaartjes’. Dank hiervoor

Boca’s Oldenzaal: ‘Naast het zeer verdiende
applaus willen we alle medewerkers
graag verwennen met de overheerlijke
Boeskoolwiefkes, een echte Oldenzaalse
lekkernij’.

Van de gemeente hebben we een prachtig
boeket ontvangen voor al onze medewerkers.

Voor onze bewoners is heerlijke krentewegge
door de gemeente bezorgd.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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B E Z O E K O P A F S TA N D

Lot op bezoek bij oma

28
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TWENTS DIALECT

‘NOH’
Ken ie ‘t woord “Noh” dan he’j de helft a wunn....
Noh: Dus
Nóh: Ik zal oe es wat verteln.
Noh!: Skeai oet!
Noh!: Kom op! (ongedeuld)
Noh?: Wat mankeert oe?
Noh noh!: Wat ‘n spul
Nóh noh?: Doar ha’k nich an dacht
Noh dan!: Ik har wa geliek!
Noah: Dat betwiefel ik
Oh noh: Da’s regelt
Oooh, noh!: Dan vaalt al nog wa met.
ingezonden door Sandra Davina

30
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TUSSEN DE OREN!

Liefde

In mijn werk als miMakker* of gewoon als Welzijnsmedewerker verbaas
ik me dagelijks over de verschillen tussen mensen. En, ja, dat weten we
natuurlijk al; ‘open deur’ zult u zeggen.

A

ls je er echter goed over nadenkt

en klein maken is hetgeen wat als

is het verbazingwekkend en ook

laatste overblijft; Liefde. En al geef je

indrukwekkend. Ieder mens anders

dat een duizend namen. Dan nog...

en met een eigen historie. Verhalen
van geluk en verdriet weerspiegeld in

Wat een geluk voor mij dat ik dit werk

iemands ogen, huid en houding en dat

mag doen.

bepaalt weer het denken en handelen.
Unieke mensen die er maar één keer

Frans Agterberg

zijn. Hoe ouder ik word hoe meer ik

Welzijnsmedewerker,

me realiseer hoe kostbaar dit alles is..

miMakker en Muziek

Op een gegeven moment in iemands
leven, en vooral bij dementie,

* Een miMakker is een

treden steeds meer dingen naar

geriaterclown die opgeleid

de achtergrond; herinneringen aan

is tot het leggen van respectvol

geluk, verdriet, verlies, status, decor,

contact vanuit het hart met

historie... Maar er treedt ook iets naar

mensen met o.a. dementie.

voren waar ik stil van word en dat is

Voor meer informatie:

het karakter en de Goddelijke kern.

www.mimakkus.nl

Maar wat me werkelijk kan ontroeren

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL
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WA A R G E B E U R D

Het verhaal van Johan Endeman (22)
en Henk Rosens (27)
De Duitsers werden in het najaar van 1944 steeds verder in het nauw gedreven.
Ze waren nerveus, wanhopig, en hadden veel arbeidskrachten nodig om het tij
te keren. Dat leidde in Oldenzaal op 25 oktober 1944 tot een grote razzia.

P

rotesteren had geen zin, zelfs niet

Daarna brengt men hen naar het station

als je de baas van de stad was.

van Bentheim, waar ze in een cel van

NSB-burgemeester Weustink was het

de Gestapo (afkorting van Geheime

oneens met de commandant die de

Staatspolizei) worden opgesloten.

razzia leidde. De afgesproken leeftijd

Waarschijnlijk hebben ze te fel

was namelijk van 18 tot 50 jaar. Hij had

geprotesteerd, want men stuurt ze naar

aan verschillende mensen boven de 50

Arbeitserziehungslager Ohrbeck, een

die wel in aanmerking kwamen voor een

opvoedings- en gevangenkamp van de

Ausweis, geen papieren verstrekt. Zij

Gestapo nabij Osnabrück. Johan stuurt

werden nu de dupe en dat vond hij niet

een paar weken later een briefkaart

eerlijk. Hij protesteerde zo heftig dat

aan zijn ouders. Hij lijdt aan een zware

hij gearresteerd dreigde te worden. De

difterie (een ernstige bacteriële ziekte)

leeftijd bleef zoals hij was. Alle mannen

en is opgenomen in het Osnabrückse

van 17 tot 55 jaar werden opgepakt.

ziekenhuis. Twee dagen na ontvangst
van deze briefkaart, op 16 februari 1945,

De toon is gezet; brutaal zijn of

krijgen zijn ouders het bericht dat hun

protesteren tegen de bezetter wordt niet

zoon is overleden. Een onvoorstelbare

gepikt. Wie in Nordhorn moet werken,

mokerslag! Henk Rosens krijgt in

blijft thuis wonen. Maar de tijden voor

hetzelfde kamp ruzie met zijn bewakers

de bus naar en van de dwangarbeid in

en er wordt gevochten. Zwaargewond

Nordhorn zijn zeer ongunstig: ’s morgens

wordt Henk overgebracht naar het

veel te vroeg, en ’s avonds moet je ruim

ziekenhuis. Daar overlijdt hij op 7 maart

een half uur wachten voor je naar huis

1945. Waar dwangarbeid en onvrijheid

kunt. De buspassagiers staken als protest

toe kan leiden! Een klein protest, dat

tegen deze vertrektijden. Ze blijven die

tweemaal uitmondt in de dood.

dag allemaal thuis. Uit wraak arresteren
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de Duitsers acht Oldenzalers. Twee

VV Oldenzaal zorgde er in 1948 voor dat

populaire voetballers van het eerste

Johan en Henk in Oldenzaal herbegraven

elftal van VV Oldenzaal, Johan Endeman

werden. Onder grote belangstelling en

en keeper Henk Rosens, horen daarbij.

met enorm veel verdriet droegen hun

Ze worden drie weken vastgehouden in

vroegere teamgenoten de baar naar hun

de Oldenzaalse Marechausseekazerne.

laatste rustplaats.
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Het kampioenselftal van 1944. VV Oldenzaal promoveert naar de tweede klasse. Voorste rij van
linksaf: Jan Verboom, Gerard Hulsink, Henk Rosens en Albert Braakhuis. In het midden: Appie Velthuis
en Willem Wekking. Achterste rij: Juul Kaptein, Teun Roelofs, Johan Frieswijk, Gerard Meier, Johan
Endeman, Alwie Hulsink, Broer Juninck, Gerard Rosens, Jo Verboom en N. Fröhlich (trainer)

Dit is een artikel uit het magazine
‘Oorlogskind in Oldenzaal’
Scan deze QR-code met je telefoon en
je wordt automatisch naar het online
bladerbare magazine geleid.
Het magazine is ook huis-aan-huis verspreid in Oldenzaal,
als je graag een fysiek exemplaar wilt mail dan naar
Geen Blad voor de Mond: info@geenbladvoordemond.nl.
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PUZZEL

Puzzel mee!

Oplossing:
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D R I E S PA N

Sponsoren
Apotheek Oldenzaal
Oldenzaal

Molthof verhuizingen BV
Oldenzaal

Contict
Oldenzaal

Oldenzaal Catering
Oldenzaal

De Bloemenhoek
Oldenzaal

A.Ottenhof ijzerhandel
Oldenzaal

De Monnik Dranken
Oldenzaal

Red Levens
Oldenzaal

Ekkelboom BV Zonweringen Dekkleden
Oldenzaal

S.K.O. Compleet in kantoren
Oldenzaal

Fabri.nl
Oldenzaal

Signpost
Oldenzaal

Food Connect Maaltijd Service
Almelo

Steggink Metaal BV
Oldenzaal

Hotel Restaurant Het Landhuis
Oldenzaal

F. Scholten Schoonmaakbedrijf
Enschede

Jumbo Kuipers
Oldenzaal

Stichting Vrienden van Mariahof,
Scholtenhof, Thuiszorg
Oldenzaal

Kip Installatietechniek
Oldenzaal
Koers Oost
Oldenzaal

Taxibedrijf Brookhuis
Oldenzaal
Winkels installatietechniek Enschede BV
Enschede

Gerard Kosse, de keurslager
(Winkelcentrum Zuid Berghuizen),

Oldenzaal

Zuivelhoeve
Oldenzaal

Lewis Seating Systems BV
Oldenzaal

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

35

HOOFDSPONSOREN

SCHOLTEN-FRANKE BV
GLAS-SCHILDERWERKEN OLDENZAAL
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